
I december 2011 beslutade kommunfull mäktige i Malmö att införa obligatorisk sortering 
av  matavfall. Liknande beslut togs i Burlöv kommun i februari 2012. Beslutet omfattar alla 
 fastigheter och gäller för både hushåll och verksamheter. Matavfalls insamlingen införs i Malmö, 
stadsdel för stadsdel, fram till 2015. Innan det är dags för dig att börja sortera ut matavfallet  
får du information, skickad hem till dig, om hur du kommer igång med sorteringen.

Mer än hälften av Sveriges kommuner sorterar idag ut sitt matavfall och bidrar därmed till att 
uppfylla ett nationellt miljömål. Att sortera ut matavfallet är en stor insats för miljön. Det kan 
omvandlas till både biogas och biogödsel så att vi får en mindre klimat påverkan och ett renare 
samhälle.

Läs mer om matavfall och hur det kommer beröra dig på:
www.vasyd.se/matavfall

Dags att sortera ut matavfallet
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Kundservice 040- 635 10 00 
kund@vasyd.se 
www.vasyd.se

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och  
har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor.  
Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor  
och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar  
vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

 Glödlampor, lysrör och 
lågenergilampor
Glödlampor och lågenergilampor sorteras som farligt avfall och lämnas på 
återvinningscentralerna eller till farligt avfall-bilen. Du kan även lägga dem 
i ”Samlaren” som finns på ICA Maxi vid Ystadvägen och ICA Maxi i Västra 
hamnen i Malmö. Eftersom glödlampor, lysrör och lågenergilampor innehål-
ler miljöfarliga ämnen, till exempel kvicksilver, måste de omhändertas med 
särskilda metoder. Lysrör går till exempel att återvinna nästan helt och hållet.

Läs mer på www.vasyd.se/farligtavfall 
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Metallförpackningar
JA TACK!  
Konservburkar • Tuber • Lock •  
Värmeljushållare • Kapsyler • 
 Aluminiumfolie

NEJ TACK!  
Chipspåsar • Grillgaller • Stek- 
pannor • Kastruller • Bestick • 
Skruv • Spik • Bag-in-boxpåsar

Pappersförpackningar
JA TACK!  
Wellpapp • Pastapaket • Fling- 
paket • Mjölkpaket • Pappers- 
kassar • Omslagspapper

NEJ TACK!  
Tidningar • Böcker • Pärmar •  
Kuvert • Frigolit

Plastförpackningar
JA TACK!  
Burkar • Tråg • Flaskor • Påsar •  
Hinkar • Dunkar • Korkar • Lock •  
Fruktnät • Tuber • Chipspåsar •  
Bag-in-boxpåsar

NEJ TACK!  
Plastkrukor • Disk- och  tandborstar • 
Pantflaskor • Plastleksaker •  
Plastmöbler

Tidningar
JA TACK!  
Dagstidningar • Reklam • Telefon-
kataloger • Broschyrer • Vecko- 
tidningar • Rit- och skrivpapper

NEJ TACK!  
Pappersförpackningar • Papperskas-
sar • Kuvert • Omslagspapper • Böcker 
• Wellpapp • Post-it-lappar • Pärmar

Glasförpackningar
JA TACK!  
Glasflaskor • Glasburkar  
OBS! Sortera färgade och ofärgade var för sig.

NEJ TACK!  
Glasflaskor med pant • Glöd-  
och lågenergilampor • Lysrör •  
Trasiga rutor • Dricksglas •  
Porslin • Keramik • Spegelglas

På VA SYDs webbplats hittar du enkelt 
adressen till din närmaste obemannade 
återvinningsstation. Där lämnar du dina 
tomma förpackningar och dina tidningar. 
www.vasyd.se/atervinningsstationer

Här lämnar du!
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På VA SYDs webbplats hittar du enkelt adressen till din närmaste obemannade  
återvinningsstation. Där lämnar du dina tomma förpackningar och dina tidningar. 

www.vasyd.se/atervinningsstationer

SÅ SORTERAR DU!

JA TACK!  
Dagstidningar • Reklam •  
Telefon-kataloger • Broschyrer • 
Veckotidningar • Rit- och skriv-
papper

NEJ TACK!  
Pappersförpackningar • Pappers-
kassar • Kuvert • Omslagspapper • 
Böcker • Wellpapp • Post-it-lappar 
• Pärmar

Tidningar

JA TACK!  
Wellpapp • Pastapaket • Fling- 
paket • Mjölkpaket • Pappers- 
kassar • Omslagspapper

NEJ TACK!  
Tidningar • Böcker •  
Pärmar • Kuvert • Frigolit

Pappersförpackningar

JA TACK!  
Glasflaskor • Glasburkar  
OBS! Sortera färgade och ofärgade var för sig.

NEJ TACK!  
Glasflaskor med pant • Glöd-  
och lågenergilampor • Lysrör •  
Trasiga rutor • Dricksglas •  
Porslin • Keramik • Spegelglas

Glasförpackningar

JA TACK!  
Konservburkar • Tuber • Lock •  
Värmeljushållare • Kapsyler • 
Aluminiumfolie

NEJ TACK!  
Chipspåsar • Grillgaller •  
Stekpannor • Kastruller •  
Bestick • Skruv • Spik •  
Bag-in-boxpåsar

Metallförpackningar

JA TACK!  
Burkar • Tråg • Flaskor • Påsar • 
Hinkar • Dunkar • Korkar • Lock •  
Fruktnät • Tuber • Chipspåsar • 
Bag-in-boxpåsar

NEJ TACK!  
Plastkrukor • Disk- och tand- 
borstar • Pantflaskor •  
Plastleksaker • Plastmöbler

Plastförpackningar


